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Á²Ëß Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó çà ï³â-
ãîäèíè äî ïåðåâ³ðêè çáèðàþòüñÿ
³íñïåêòóþ÷³ ³ æóðíàë³ñòè. Ïðî-
äàâö³ ïîãëÿäàþòü ó â³êíî ³ íàïðó-
æåíî ÷åêàþòü. Ïåðøèìè íà òåðè-
òîð³¿ òîðãîâèñüêà ç’ÿâëÿþòüñÿ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ ³ ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³-
êàð Êèºâà Îëåã Ðóáàí. Ìåòà ¿õ-
íüîãî â³çèòó — ïåðåêîíàòèñÿ, ùî
íà Áåññàðàáö³ âèêîíóþòüñÿ ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çàõîäè â³ä ãðèïó. Ñå-
ðåä ïðîäàâö³â ÷èìàëî ëþäåé ó
ìàñêàõ. Î÷³ëüíèê ðèíêó ïåðåêî-
íóº, ùî öå íå ïîêàçóõà, îäÿãíóëè
¿õ ùå òèæäåíü òîìó. «Ìè òèæí³
äâà òîìó çàêóïèëè ìàñêè. Ðèíîê
ïîñò³éíî ìèþòü äåç³íô³êóþ÷èì
çàñîáîì. Ùîðàíêó êîíòðîëåðè ïå-
ðåâ³ðÿþòü, ÿê ïðîäàâö³ ñåáå ïî-
÷óâàþòü, õâîðèõ îäðàçó â³äïðàâ-

ëÿþòü äîäîìó»,— çàçíà÷èâ äèðåê-
òîð Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó Ìèêî-
ëà Êîâàëü÷óê. Ïðîäàâ÷èíÿ Îëåíà
ãîâîðèòü, ùî ïîêóïö³ ïðèõîäÿòü
íà ðèíîê ³ç ð³çíèì ñàìîïî÷óò-
òÿì. Òîìó ñàìå çàâäÿêè òàêèì
ïðîô³ëàêòè÷íèì çàñîáàì, ÿê äåç-
³íôåêö³ÿ òà ìàñêè, ìîæíà âáåðåã-
òè ñåáå â³ä ãðèïó. Âîäíî÷àñ ãî-
ëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ñòîëè-
ö³ Îëåã Ðóáàí ðåêîìåíäóâàâ ïðî-
äàâöÿì íå íîñèòè îäíó ³ òó æ ìàñ-
êó ö³ëèé äåíü. Àäæå òîä³ ìîæíà
ëèøå ñîá³ çàøêîäèòè. Îäíó ìàñ-
êó íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè
áëèçüêî 3-õ ãîäèí. Íà äåíü ¿õ ìàº
áóòè 3, à òî é 4. Ïîêàçóâàòè æóð-
íàë³ñòàì, ñê³ëüêè ¿õ íàñïðàâä³, íå
ñòàëè. Ìîá³ëüíà ãðóïà íà ÷îë³ ç
Ïåòðîì Ïàíòåëåºâèì ïîâ³ðèëà íà
ñëîâî, ùî âîíè º. «Ìè íå ìîæåìî

ïðèìóñèòè ëþäåé äáàòè ïðî âëàñ-
íå çäîðîâ’ÿ, àëå ìîæåìî ï³äêàçà-
òè, ïðîêîíñóëüòóâàòè, ïðîñòåæè-
òè çà ïðàâèëüí³ñòþ âèêîíàííÿ
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â. Íàïðè-
êëàä, íà ï³äïðèºìñòâàõ íåîáõ³ä-
íî ïðîâîäèòè âîëîã³ ïðèáèðàí-
íÿ ç âèêîðèñòàííÿì äåç³íô³êó-
þ÷èõ çàñîá³â. Òåìïåðàòóðà â ê³ì-
íàòàõ ìàº áóòè íå íèæ÷å 18 ãðà-
äóñ³â. Îáîâ’ÿçêîâèì º íàñêð³çíå
ïðîâ³òðþâàííÿ. Ó æîäíîìó ðàç³
íå äîïóñêàòè äî ðîáîòè îñ³á ç
îçíàêàìè ³íôåêö³éíîãî çàõâîðþ-
âàííÿ, âèä³ëèòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ
òèì÷àñîâî¿ ³çîëÿö³¿ îñ³á ç îçíà-
êàìè çàõâîðþâàííÿ, îáìåæèòè
ìàñîâ³ çàõîäè â çàêðèòèõ ïðèì³-
ùåííÿõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é»,— ðîçïîâ³â Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ.

Ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð
Îëåã Ðóáàí ïîâ³äîìèâ, ùî íèí³
äóæå âåëèêà çàõâîðþâàí³ñòü íà
ãðèï H1¹ 1 ñåðåä äîðîñëîãî íà-
ñåëåííÿ, òîìó âëàäà âæèâàòèìå
æîðñòê³ çàõîäè ç ïðîô³ëàêòèêè
òà íåäîïóùåííÿ åï³äåì³¿. Ó êîæ-
íîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðàöþþòü
ìîá³ëüí³ ìîí³òîðèíãîâ³ ãðóïè, äî
ÿêèõ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñàí-
åï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³ òà ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÐÄÀ ç ïèòàíü
òîðã³âë³, ïðîìèñëîâîñò³. ¯õíº ãî-

ëîâíå çàâäàííÿ — íàäàòè ìàêñè-
ìàëüíî âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî
ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè, îðãàí³-
çàö³þ ðîáîòè â êîëåêòèâàõ íà ïå-
ð³îä ïîøèðåííÿ ãðèïó òà ÃÐÂ²,
çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Íà äóìêó ïîñà-
äîâöÿ, æîäåí êåð³âíèê íå çàö³-
êàâëåíèé ó òîìó, ùîá õâîð³ëè éî-
ãî ñï³âðîá³òíèêè. Òîìó çà ðåçóëü-
òàòàìè ïåðøèõ äí³â ðîáîòè íå
áóëî âèÿâëåíî æîäíîãî âèïàäêó
îïîðó ç áîêó ï³äïðèºìñòâ ³ óñòà-
íîâ ì³ñòà ùîäî íåäîïóùåííÿ ó
ïðèì³ùåííÿ ïåðåâ³ðÿëüíèê³â.
«Ïðåäñòàâíèêè ìîá³ëüíèõ ãðóï
çàðàç îáõîäÿòü ï³äïðèºìñòâà òà
îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè
âëàñíîñò³. Àëå îñîáëèâó óâàãó ìè
ïðèä³ëÿºìî íàéá³ëüø ÷èñëåííèì
êîëåêòèâàì, ì³ñöÿì ç ³íòåíñèâ-
íèì ñêóï÷åííÿì ëþäåé.Àäæå ãðèï
ëåãêî ïåðåäàºòüñÿ ïîâ³òðÿíî-êðà-
ïåëüíèì øëÿõîì. Õâîðà ëþäèíà,
íàâ³òü ³ç ëåãêîþ ôîðìîþ çàõâî-
ðþâàííÿ, º íåáåçïå÷íîþ äëÿ îòî-
÷óþ÷èõ ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó
ïðîÿâó ñèìïòîì³â, öå, â ñåðåä-
íüîìó, 7 äí³â»,— ïîÿñíèâ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ. Â³í íàãîëîñèâ,ùî ïðåä-
ñòàâíèêè ìîá³ëüíèõ ãðóï âðó÷à-
þòü êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ òà
óñòàíîâ ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè,
çä³éñíþþòü ìîí³òîðèíã óæå ïðî-
âåäåíèõ çàõîä³â �

Ùîäíÿ äî ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü çâåðòàºòüñÿ ïîíàä
8 000 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â çà äîïîìîãîþ. Ñòàíîì íà
27 ñ³÷íÿ ó ì³ñò³ ãðèïóº ìàéæå 6 500 òèñÿ÷ îñ³á.
Íàéá³ëüøå õâîð³þòü äîðîñë³. Ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàä-
íîþ ñèòóàö³ºþ â Êèºâ³ áóäóòü çàïðîâàäæåí³
æîðñòê³ çàõîäè ç ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó ³ ÃÐÂ². Ïå-
ðåâ³ðêè ïî÷àëè ç âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Êèòàéö³ ³íâåñòóþòü
â ³íôðàñòðóêòóðó 
Êèºâà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ðàçîì ç ïðîô³ëüíèìè çàñòóï-

íèêàìè îáãîâîðèâ ó÷àñòü êèòàéñüêî¿

êîìïàí³¿ Haisum Engineering ó ðîç-

âèòêó òà áóä³âíèöòâ³ ³íôðàñòðóêòóð-

íèõ îá’ºêò³â ñòîëèö³.

«ß ðàäèé, ùî â ³íâåñòîð³â º çà-

ö³êàâëåí³ñòü ïðîåêòàìè â Óêðà¿í³

òà, çîêðåìà, ó Êèºâ³. Íàøå çàâäàí-

íÿ — ñòâîðèòè íàéêðàù³ óìîâè äëÿ

³íâåñòîð³â, ùîá âîíè ìîãëè âêëà-

äàòè ãðîø³ òà ðîçâèâàòè á³çíåñ â

óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³. Ó Êèºâà º êî-

ëîñàëüíèé ïîòåíö³àë ç òî÷êè çîðó

ðåñóðñ³â. Ìè ìàºìî áàãàòî ïðèâàá-

ëèâèõ ³íâåñòïðîåêò³â. Íåçâàæàþ÷è

íà ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè, ì³ñòó

âäàëîñÿ çàëó÷èòè 1,7 ìëðä ãðí, ³

ìè ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè ç ³í-

âåñòîðàìè»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Êåð³âíèê ì³æíàðîäíîãî äåïàð-

òàìåíòó êèòàéñüêî¿ êîìïàí³¿ ó ñâîþ

÷åðãó çàçíà÷èâ, ùî âîíè çàö³êàâ-

ëåí³ ñï³âïðàöþâàòè ç óêðà¿íñüêîþ

ñòîëèöåþ. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî-

âåñòè íàñòóïíó çóñòð³÷ ó êâ³òí³, ùîá

îáãîâîðèòè äåòàë³ ó÷àñò³ ó áóä³-

âåëüíèõ ïðîåêòàõ Êèºâà. Çà öåé ÷àñ

êèòàéñüê³ ïàðòíåðè îçíàéîìëÿòü-

ñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè, ÿê³ ï³äãîòóâàëè

ïðîô³ëüí³ äåïàðòàìåíòè ÊÌÄÀ òà

Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî.

Ïîïåðåäèòè ïàâîäêè

Ó çâ’ÿçêó ç ïîòåïë³ííÿì, ùî, çà ïðîã-

íîçàìè ñèíîïòèê³â, ç íàñòóïíîãî

òèæíÿ íàñòàíå ó ñòîëèö³, ì³ñüêà âëà-

äà ðîçïî÷àëà ðîáîòó ç ïîïåðåäæåí-

íÿ ï³äòîïëåíü ó íàéá³ëüø ïðîáëåì-

íèõ ì³ñöÿõ.

«Íà ìîñòó Ïàòîíà âñòàíîâëåíî

ñïåö³àëüí³ ì³òêè äëÿ â³äñòåæåííÿ

ð³âíÿ âîäè. Óñ³ì â³äïîâ³äàëüíèì

ñëóæáàì äîðó÷åíî êîíòðîëþâàòè

ñèòóàö³þ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåí-

ö³¿: ÊÏ «Ïëåñî», ÊÏ «Ñïåö³àë³çîâà-

íå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-

çåìíèõ ðîá³ò» («ÑÓÏÏÐ»), ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð», ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè — âñ³

âîíè ãîòóþòüñÿ äî éìîâ³ðíîãî ³í-

òåíñèâíîãî òàíåííÿ ñí³ãó»,— çàÿâèâ

ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿

ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿

áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-

òåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè,ó ì³ñò³ çàòâåðäæå-

íî çàãàëüíèé ïëàí çàõîä³â íà âèïà-

äîê ³íòåíñèâíîãî òàíåííÿ ñí³ãó. ² ãî-

ëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é çîáîâ’ÿçà-

í³ îáãîâîðèòè íà ì³ñöÿõ öå ïèòàííÿ,

çàâ÷àñíî ï³äãîòóâàòèñÿ ³ çíàòè êîæ-

íó ïðîáëåìíó òåðèòîð³þ ó ñâîºìó

ðàéîí³.

«Äî 15 ëþòîãî ìàþòü áóòè ðîç-

ðîáëåí³ ïëàíè ðåàãóâàííÿ â ðàéî-

íàõ.Òîä³ ì³ñòî çìîæå åôåêòèâíî ðå-

àãóâàòè íà çì³íè ïîãîäè ³ òàíåííÿ

ñí³ãó»,— ï³äñóìóâàâ çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ.

íîâèíè

Çàñòåð³ãàþòü ³ ïåðåâ³ðÿþòü
� Ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðàöþþòü ìîá³ëüí³ ìîí³òîðèíãîâ³ ãðóïè ç ïèòàíü

ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó ìîá³ëüíîþ ìîí³òîðèíãîâîþ ãðóïîþ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ìàéæå âñ³ ïðîäàâö³ äîòðèìóþòüñÿ îñíîâíèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження Положення про Громадську раду 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1107 від 12 листопада 2015 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з урахуванням протоколу від 05 черв'
ня 2015 року установчих зборів за участю уповноважених представників інститутів громадянського суспільства
з формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�Положення�про�Громадсь��

рад��при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції),�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

12.11.2015�№�1107

Положення про Громадську раду при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) 

Київ-2015

Розділ�І�

ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.�Громадсь�а�рада�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�держав-

ній�адміністрації)�(далі —�Громадсь�а�рада)�є�тимчасовим��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном,

�твореним�для�сприяння��часті��ромадсь�ості���форм�ванні�та�реалізації�державної�політи�и.

2.�У�своїй�діяльності�Громадсь�а�рада��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,���азами

Президента�У�раїни�і�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�прийнятими�відповідно�до�Консти-

т�ції�та�за�онів�У�раїни,�а�тами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�а�та�ож�Положенням�про�Громадсь��

рад�,�розробленим�на�основі�Типово�о�положення�про��ромадсь���рад��при�міністерстві,�іншо-

м��центральном��ор�ані�ви�онавчої�влади,�Раді�міністрів�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�облас-

ній,�Київсь�ій�та�Севастопольсь�ій�місь�ій,�районній,�районній���мм.�Києві�та�Севастополі�дер-

жавній�адміністрації,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�03.11.2010�р.

№ 996�«Про�забезпечення��часті��ромадсь�ості���форм�ванні�та�реалізації�державної�політи�и»

та�Ре�ламентом�Громадсь�ої�ради.

Положення�про�Громадсь���рад��розробляється�Громадсь�ою�радою�та�затвердж�ється�ор-

�аном�ви�онавчої�влади,�при�я�ом��її��творено —�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

Положення�про�Громадсь���рад��оприлюднюється�на�єдином��веб-порталі�територіальної

�ромади�міста�Києва�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�момент��затвердження.

Розроблення�та�затвердження�змін�до�Положення�про�Громадсь���рад��здійснюється���том�

ж�поряд��,�що�і�розроблення�та�затвердження�Положення�про�Громадсь���рад�.

Для�ре��лювання�ор�анізаційних�та�процед�рних�питань�діяльності�Громадсь�ої�ради,�її�постій-

них�та�тимчасових�робочих�ор�анів,�Громадсь�а�рада�затвердж�є�Ре�ламент�Громадсь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�Громадсь�ої�ради�є:

сприяння�реалізації��ромадянами��онстит�ційно�о�права�на��часть�в��правлінні�державними

справами;

здійснення��ромадсь�о�о��онтролю�за�діяльністю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

сприяння�врах�ванню�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією)��ромадсь�ої�д�м�и�під�час�форм�вання�та�реалізації�державної�політи-

�и.

4.�Громадсь�а�рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

1)��от�є�та�подає�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації)�пропозиції�до�орієнтовно�о�план��проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�істю,�а�та-

�ож�щодо�проведення��онс�льтацій,�не�передбачених�та�им�планом;

2)��от�є�та�подає�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації)�пропозиції�щодо�ор�анізації��онс�льтацій�з��ромадсь�істю;

3)�подає�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�обов’яз�ові�для�роз�ляд��пропозиції�з�питань,�щодо�я�их�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�проводить��онс�льтації�з��ромадсь�істю,�а

та�ож�щодо�під�отов�и�прое�тів�нормативно-правових�а�тів�з�питань�форм�вання�та�реалізації

державної�політи�и���відповідній�сфері,��дос�оналення�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

4)�проводить�відповідно�до�за�онодавства��ромадсь���е�спертиз��діяльності�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ромадсь���анти�о-

р�пційн��е�спертиз��нормативно-правових�а�тів�та�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�я�і

розробляє�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація);

5)�здійснює��ромадсь�ий��онтроль�за�врах�ванням�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�пропозицій�та�за�важень��ромадсь�ості,�за-

безпечення�ним�прозорості�та�від�ритості�своєї�діяльності,�дост�п��до�п�блічної�інформації,�я�а

переб�ває���володінні�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�а�та�ож�дотриманням�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�нормативно-правових�а�тів,�спрямованих�на�запобі�ання

та�протидію��ор�пції;

6)�інформ�є�в�обов’яз�овом��поряд����ромадсь�ість�про�свою�діяльність,�прийняті�рішення�та

їх�ви�онання�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнят-

ний�спосіб;

7)�збирає,��за�альнює�та�подає�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації)�інформацію�про�пропозиції�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�спільства�що-

до�вирішення�питань,�я�і�мають�важливе�с�спільне�значення;

8)�ор�анізов�є�п�блічні�заходи�для�об�оворення�а�т�альних�питань�розвит����ал�зі�чи�адмініс-

тративно-територіальної�одиниці;

9)��от�є�та�оприлюднює�щорічний�звіт�про�свою�діяльність.

5.�Громадсь�а�рада�має�право:

1)��творювати�постійні�та�тимчасові�робочі�ор�ани�(правління,�се�ретаріат,��омітети,��омісії,

е�спертні��р�пи�тощо);

2)�зал�чати�до�роботи�Громадсь�ої�ради�працівни�ів�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�представни�ів�вітчизняних�та�міжнародних�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�-

спільства,�е�спертних�і�на��ових�ор�анізацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�з�одою�їх

�ерівни�ів),�а�та�ож�о�ремих�фахівців�(за�з�одою);

3)�ор�анізов�вати�і�проводити�семінари,��онференції,�засідання�за��р��лим�столом�та�інші�за-

ходи;

4)�отрим�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання�інформацію,�необхідн��для�забезпечення�діяльності�Громадсь�ої�ради;

5)�отрим�вати�від�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�прое�ти�нормативно-правових�а�тів�з�питань,�що�потреб�ють�проведення��онс�ль-

тацій�з��ромадсь�істю,���триденний�стро��після�почат���та�их��онс�льтацій.

Розділ�II

ПОРЯДОК�ФОРМУВАННЯ�ТА�ДОСТРОКОВЕ�ПРИПИНЕННЯ

ПОВНОВАЖЕНЬ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ

1.�До�с�лад��Громадсь�ої�ради�мож�ть�б�ти�обрані�представни�и��ромадсь�их�об’єднань,�ре-

лі�ійних,�бла�одійних�ор�анізацій,�творчих�спіло�,�професійних�спіло��та�їх�об’єднань,�асоціацій,

ор�анізацій�роботодавців�та�їх�об’єднань,�недержавних�засобів�масової�інформації�(далі —�ін-

стит�ти��ромадянсь�о�о�с�спільства),�я�і�зареєстровані�в��становленом��поряд���і�провадять�ді-

яльність�на�території�У�раїни.

2.�Інстит�т��ромадянсь�о�о�с�спільства�незалежно�від�своєї�ор�анізаційної�стр��т�ри�та�наяв-

ності�місцевих�осеред�ів�(відо�ремлених�підрозділів,�філій,�представництв,�місцевих�ор�аніза-

цій�тощо)�для��часті�в��становчих�зборах�деле��є�одно�о�представни�а,�я�ий�одночасно�є��ан-

дидатом�на�обрання�до�с�лад��Громадсь�ої�Ради.

3.�До�с�лад��Громадсь�ої�ради�не�мож�ть�б�ти�обрані�представни�и�інстит�тів��ромадянсь�о-

�о�с�спільства,�я�і�є�народними�деп�татами�У�раїни,�деп�татами�Верховної�Ради�Автономної

Респ�блі�и�Крим�та�місцевих�рад,�посадовими�особами�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�вла-

ди�Автономної�Респ�блі�и�Крим�та�місцево�о�самовряд�вання.

4.�С�лад�Громадсь�ої�ради�форм�ється�на��становчих�зборах�шляхом�рейтин�ово�о��олос�-

вання�за�осіб,�я�і�особисто�прис�тні�на��становчих�зборах�та��андидат�ри�я�их�внесені�інстит�-

тами��ромадянсь�о�о�с�спільства.

5.�Кіль�існий�с�лад�Громадсь�ої�ради�визначається��становчими�зборами.

6.�Стро��повноважень�с�лад��Громадсь�ої�ради�— два�ро�и.

До�с�лад��Громадсь�ої�ради�може�б�ти�обрано�не�більш�ніж�по�одном��представни���від��ож-

но�о�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства.�Членство�в�Громадсь�ій�раді�є�індивід�альним.

7.�Для�форм�вання�с�лад��Громадсь�ої�ради�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�а�місь�а�державна�адміністрація)�не�пізніше,�ніж�за�60��алендарних�днів�до�визначеної�дати

проведення��становчих�зборів,��творює�ініціативн���р�п��з�їх�під�отов�и�за��частю�інстит�тів

�ромадянсь�о�о�с�спільства�(далі —�ініціативна��р�па).

8.�Я�що�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмі-

ністрації)�вже��творена�Громадсь�а�рада�і�її�повноваження�не�б�ли�припинені�достро�ово,�то

ініціативна��р�па��творюється�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)�не�пізніше,�ніж�за�60��алендарних�днів�до�за�інчення�її�повнова-

жень.

У�та�ом��разі��іль�існий�та�персональний�с�лад�ініціативної��р�пи�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�затвердж�є�з��рах�ванням�пропозицій

Громадсь�ої�ради.

9.�До�с�лад��ініціативної��р�пи�входять�деле�овані�члени�діючої�Громадсь�ої�ради�(я�що�її�пов-

новаження�не�б�ли�припинені�достро�ово),�представни�и�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�спіль-

ства,�я�і�не�представлені���с�ладі�Громадсь�ої�ради,�представни�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Персональний�с�лад�ініціативної��р�пи�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�оприлюднює�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста

Києва�протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня�її��творення.

Не�пізніше,�ніж�за�45��алендарних�днів�до�проведення��становчих�зборів,�ви�онавчий�ор�ан

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�в�обов’яз�овом��поряд���опри-

люднює�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнятний

спосіб�під�отовлене�ініціативною��р�пою�та�по�оджене�з�нею�повідомлення�про�дат�,�час,�міс-

це,�порядо��проведення��становчих�зборів,�порядо��подання�заяв�для��часті�в��становчих�збо-

рах,�відомості�про�с�лад�ініціативної��р�пи�та�прізвище,�ім’я,�еле�тронн��адрес��та�номер�теле-

фон��відповідальної�особи.

10.�Для��часті�в��становчих�зборах�до�ініціативної��р�пи�подається�заява���довільній�формі,

підписана��повноваженою�особою��ерівно�о�ор�ан��інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства.

До�заяви�додаються:

1)�рішення,�прийняте���поряд��,�встановленом���становчими�до��ментами�інстит�т���рома-

дянсь�о�о�с�спільства,�про�деле��вання�для��часті�в��становчих�зборах�представни�а,�я�ий�од-

ночасно�є��андидатом�на�обрання�до�с�лад��Громадсь�ої�ради;

2)�біо�рафічна�довід�а�деле�овано�о�представни�а�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�із

зазначенням�йо�о�прізвища,�імені,�по�бать�ові,�посади,�місця�роботи,�посади�в�інстит�ті��рома-

дянсь�о�о�с�спільства,��онта�тної�інформації;

3)��опія�випис�и�з�Єдино�о�державно�о�реєстр��підприємств�та�ор�анізацій�та�витя��із�стат�-

т��(положення)�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�щодо�цілей�і�завдань�йо�о�діяльності,�за-

свідчені�в��становленом��поряд��;

4)�інформація�про�отримання�інстит�том��ромадянсь�о�о�с�спільства�я��володільцем�бази

персональних�даних�йо�о�членів�з�оди�деле�овано�о�ним�представни�а�на�оброб���йо�о�персо-

нальних�даних;
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5)�інформація�про�рез�льтати�діяльності�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�(відомості

про�проведені�заходи,�реалізовані�прое�ти,�ви�онані�про�рами,�др��овані�видання,�подан-

ня�інстит�том��ромадянсь�о�о�с�спільства�відповідном��ор�ан��письмових�об�р�нтованих

пропозицій�і�за�важень�з�питань�форм�вання�та�реалізації�державної�політи�и���відповідній

сфері�та�інформ�вання�про�них��ромадсь�ості�тощо)�протя�ом�ро���до�дня�подання�заяви�(�

разі,��оли�інстит�т��ромадянсь�о�о�с�спільства�працює�менше�ро���— за�період�діяльності);

6)�відомості�про�місцезнаходження�та�адрес��еле�тронної�пошти�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�-

спільства,�номер��онта�тно�о�телефон�.

Приймання�заяв�для��часті�в��становчих�зборах�припиняється�за�30��алендарних�днів�до�їх

проведення.

11.�У�разі�виявлення�невідповідності�до��ментів,�поданих�інстит�том��ромадянсь�о�о�с�-

спільства,�встановленим�цим�Положенням�вимо�ам�ініціативна��р�па�не�пізніше�ніж�за�15��а-

лендарних�днів�до�проведення��становчих�зборів�письмово�та�в�еле�тронній�формі�інформ�є

про�це�інстит�т��ромадянсь�о�о�с�спільства�з�пропозицією�щодо�їх��с�нення�протя�ом�семи

�алендарних�днів.

За�рез�льтатами�перевір�и�до��ментів,�поданих�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства,

на�відповідність�встановленим�цим�Положенням�вимо�ам�ініціативна��р�па�с�ладає�за�сім��а-

лендарних�днів�до�проведення��становчих�зборів�списо���андидатів�до�с�лад��Громадсь�ої

ради,�я�і�братим�ть��часть�в��становчих�зборах,�та�списо��представни�ів�інстит�тів��ромадян-

сь�о�о�с�спільства,�я�им�відмовлено�в��часті�в��становчих�зборах,�із�зазначенням�підстави�для

відмови.

12.�Підставами�для�відмови�представни���інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�в��часті�в

�становчих�зборах�є:

1)�невідповідність�до��ментів,�поданих�інстит�том��ромадянсь�о�о�с�спільства,�вимо�ам

цьо�о�Положення;

2)�не�с�нення�інстит�том��ромадянсь�о�о�с�спільства�невідповідності�поданих�до��ментів

вимо�ам,�встановленим�цим�Положенням,���стро�,�визначений�абзацом�першим�п�н�т��оди-

надцято�о�розділ��II�цьо�о�Положення;

3)�невідповідність�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�або�деле�овано�о�ним�представ-

ни�а�вимо�ам,�встановленим�п�н�тами�один-три�розділ��II�цьо�о�Положення;

4)�недостовірність�інформації,�що�міститься�в�до��ментах,�поданих�для��часті�в��становчих

зборах;

5)�відмова�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�від��часті�в��становчих�зборах�шляхом

надсилання�ініціативній��р�пі�офіційно�о�листа;

6)�переб�вання�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства,�я�ий�деле��вав�сво�о�представни�а

для��часті�в��становчих�зборах,���процесі�припинення.

Списо���андидатів�до�с�лад��Громадсь�ої�ради,�я�і�братим�ть��часть�в��становчих�зборах,�та

списо��представни�ів�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�спільства,�я�им�відмовлено�в��часті�в��станов-

чих�зборах�із�зазначенням�підстави�для�відмови,�інформація�про�рез�льтати�діяльності�інстит�-

тів��ромадянсь�о�о�с�спільства�за�останній�рі�,�біо�рафічні�довід�и�деле�ованих�ними�представ-

ни�ів,�а�та�ож��точнена�інформація�про�дат�,�час�та�місце�проведення��становчих�зборів,�по�о-

джена�з�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією),�оприлюднюється�не�пізніше�ніж�за�три�робочих�дні�до�проведення��становчих�зборів�на

єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнятний�спосіб.

13.�Під�час�проведення��становчих�зборів,�я�і�від�риває��повноважений�представни��ініці-

ативної��р�пи,�з�числа��андидатів�до�ново�о�с�лад��Громадсь�ої�ради�обирається�лічильна

�омісія,��олова�зборів,�се�ретар,�засл�хов�ється�інформація��олови�або�іншо�о��повноваже-

но�о�члена�попередньо�о�с�лад��Громадсь�ої�ради�про�її�діяльність,�я�що�та�а�рада�б�ла��т-

ворена,�а�та�ож�обирається�новий�с�лад�Громадсь�ої�ради.

14.�Рішення��становчих�зборів�оформляється�прото�олом,�я�ий�с�ладається�протя�ом�трьох

робочих�днів�з�момент��проведення��становчих�зборів,�підпис�ється��оловою�та�се�ретарем

�становчих�зборів�і�подається�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�оприлюд-

нює�прото�ол��становчих�зборів�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва

та�в�інший�прийнятний�спосіб�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�момент��йо�о�надходження.

15.�Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�на�під-

ставі�прото�ол���становчих�зборів�затвердж�є�с�лад�Громадсь�ої�ради�і�оприлюднює�йо�о

на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнятний�спосіб

протя�ом�трьох�робочих�днів�з�момент��затвердження.

16.�Достро�ове�припинення�діяльності�Громадсь�ої�ради�здійснюється���разі:

1)��оли�засідання�Громадсь�ої�ради�не�проводилися�протя�ом�двох��варталів;

2)�неви�онання�Громадсь�ою�радою�без�об’є�тивних�причин�більшості�заходів,�передбаче-

них�річним�планом�її�роботи;

3)�прийняття�відповідно�о�рішення�на�її�засіданні;

4)�реор�анізації�або�лі�відації�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

Рішення�про�припинення�діяльності�Громадсь�ої�ради�оформляється�розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

У�разі�припинення�діяльності�Громадсь�ої�ради�з�підстав,�передбачених�підп�н�тами�др�-

�им —�четвертим�цьо�о�п�н�т�,�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�дер-

жавна�адміністрація)��творює�протя�ом�15��алендарних�днів�відповідно�до�вимо��п�н�тів�сім —

чотирнадцять�розділ��II�цьо�о�Положення�ініціативн���р�п��з�під�отов�и��становчих�зборів�з

метою�форм�вання�ново�о�с�лад��Громадсь�ої�ради.

Розділ�III

ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ЧЛЕНІВ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ

ТА�ПОРЯДОК�ПРИПИНЕННЯ�ЧЛЕНСТВА�У�РАДІ

1.�Члени�Громадсь�ої�ради�мають�право:

брати��часть�в�об�оворенні�питань,�що�виносяться�на�засідання�Громадсь�ої�ради�та�її�по-

стійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів,�вносити�свої�пропозиції;

брати��часть����олос�ванні�на�засіданнях�Громадсь�ої�ради;

б�ти�членом�постійно�о�робочо�о�ор�ан��(не�більше�одно�о�одночасно);

брати��часть���роботі�б�дь-я�о�о�постійно�о�чи�тимчасово�о�робочо�о�ор�ан�,�членом�я�о-

�о�він�не�являється�з�правом�дорадчо�о��олос�;

інформ�вати�Громадсь���рад��про�свою�діяльність�в�поряд��,�визначеном��Положенням�та

Ре�ламентом�Громадсь�ої�ради;

пропон�вати�питання�до�поряд���денно�о�засідання�Громадсь�ої�ради�в�поряд��,�визначе-

ном��Положенням�та�Ре�ламентом�Громадсь�ої�ради;

ініціювати�зал�чення�фахівців�відповідних��ал�зей���я�ості�е�спертів�з�питань,�що�роз�ля-

даються�на�засіданнях�Громадсь�ої�ради,�її�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів;

оперативно�отрим�вати�поточн��інформацію�про�діяльність�Громадсь�ої�ради�від�її��ерів-

ництва�та�робочих�ор�анів;

здійснювати�під�отов���за�важень,�е�спертних�виснов�ів,�е�спертних�пропозицій,�аналі-

тичних�обзорів,�пояснювальних�записо�,�е�спертно-аналітичних�та�юридичних�об�р�нт�вань

тощо�до�засідань�Громадсь�ої�ради,�її�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів.

2.�Члени�Громадсь�ої�ради�зобов’язані:

б�ти�прис�тніми�на�всіх�засіданнях�Громадсь�ої�ради�та�її�робочих�ор�анів,�членами�я�их�вони�є;

брати�а�тивн���часть���роботі�Громадсь�ої�ради,�її�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�а-

нів,�членами�я�их�вони�є;

��термін�семи��алендарних�днів,�з�дня�затвердження�постійних�робочих�ор�анів�Громад-

сь�ої�ради,�подати�до�Громадсь�ої�ради�відповідн��письмов��заяв��щодо�йо�о�в�лючення�до

с�лад��одно�о�з�постійних�робочих�ор�анів�Громадсь�ої�ради�(зобов’язання�не�відносяться

до��олови,�першо�о�заст�пни�а,�заст�пни�ів�та�се�ретаря�Громадсь�ої�ради);

дотрим�ватися�вимо��Положення,�Ре�ламент��Громадсь�ої�ради,�ре�ламентів�проведення

засідань�Громадсь�ої�ради,�її�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів;

надати�до�Громадсь�ої�ради�для�здійснення�інформаційних�заходів�свої�еле�тронні�адре-

си,�номери�телефонів�тощо;

с�млінно�ви�он�вати�рішення�Громадсь�ої�ради�та�її��ерівних�ор�анів;

проявляти�взаємопова��,��оре�тність,�дотрим�ватися�етичних�та�моральних�норм.

3.�У�разі�наявності�поважної�причини,�я�а��неможливлює��часть�члена�Громадсь�ої�ради�в

засіданні�Громадсь�ої�ради�чи�робочо�о�ор�ан�,�членом�я�о�о�він�є,�та�а�особа�зобов’язана

завчасно�(не�пізніше�ніж�за�доб��до�засідання)�поінформ�вати�се�ретаря�Громадсь�ої�ради

чи�се�ретаря�робочо�о�ор�ан��про�неможливість�своєї�особистої��часті�в�засіданні�з�зазна-

ченням�поважних�причин�та�наданням���подальшом���опій�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють�на-

явність�поважних�причин.

4.�За�відс�тності�інформації���відповідно�о�се�ретаря�про�неможливість�своєї�особистої

�часті�в�засіданні�Громадсь�ої�ради�чи�постійно�о�робочо�о�ор�ан�,�член�Громадсь�ої�ради�вва-

жається�відс�тнім�на�засіданні�Громадсь�ої�ради�чи�постійно�о�робочо�о�ор�ан��без�поваж-

них�причин.

5.�Члени�Громадсь�ої�ради�або�її�робочо�о�ор�ан��не�мож�ть�вист�пати�від�імені�Громад-

сь�ої�ради�або�постійно�о�чи�тимчасово�о�робочо�о�ор�ан�,�створено�о�при�Громадсь�ій�ра-

ді,�не�отримавши�на�це�відповідних�письмових�повноважень.

6.�Членство�в�Громадсь�ій�раді�припиняється�на�підставі�рішення�Громадсь�ої�ради���разі:

неви�онання�членом�Громадсь�ої�ради���встановлений�термін�зобов’язання,�передбачено-

�о�абзацом�третім�п�н�том�др��им�розділ��III�цьо�о�Положення:

систематичної�відс�тності�члена�Громадсь�ої�ради�на�її�засіданнях�та�засіданнях�постійно-

�о�чи�тимчасово�о�робочо�о�ор�ан��Громадсь�ої�ради,�членом�я�о�о�він�є,�два�рази�підряд�без

поважних�причин;

надходження�повідомлення�від�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства�за�підписом��ерівни-

�а,�я�що�інше�не�передбачено�йо�о��становчими�до��ментами,�про�від�ли�ання�сво�о�пред-

ставни�а�та�припинення�йо�о�членства�в�Громадсь�ій�раді;

с�ас�вання�державної�реєстрації�інстит�т���ромадянсь�о�о�с�спільства,�представни�а�я�о-

�о�обрано�до�с�лад��Громадсь�ої�ради;

неможливості�члена�Громадсь�ої�ради�брати��часть���роботі�Громадсь�ої�ради�за�станом

здоров’я,�визнання�йо�о���с�довом��поряд���недієздатним�або�обмежено�дієздатним;

подання�членом�Громадсь�ої�ради�відповідної�заяви;

обрання�члена�Громадсь�ої�ради�народним�деп�татом�У�раїни,�деп�татом�Верховної�Ради

Автономної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�або�призначення�на�посад��в�ор�ані�державної

влади,�ор�ані�влади�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�ор�ані�місцево�о�самовряд�вання;

набрання�за�онної�сили�обвин�вальним�виро�ом�щодо�члена�Громадсь�ої�ради;

смерті�члена�Громадсь�ої�ради.�

Зміни���с�ладі�Громадсь�ої�ради�затвердж�ються�рішенням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�підставі�прото�ол��засідання�Гро-

мадсь�ої�ради.�Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністра-

ція)�оприлюднює�відомості�про�та�і�зміни�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�в�інший�прийнятний�спосіб�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�момент��затвердження.

7.�У�разі�припинення�членства���Громадсь�ій�раді�б�дь-�о�о�з�її�членів,��вор�м�Громадсь�ої

ради�визначається�від��іль�ості�дійсних�членів�Громадсь�ої�ради,�що�залишилися.

8.�Члени�Громадсь�ої�ради�мають�право�дост�п��в��становленом��поряд���до�приміщень,

в�я�их�розміщений�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмі-

ністрація).

Розділ�IV�

КЕРІВНІ�ТА�РОБОЧІ�ОРГАНИ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ

1.�Громадсь���рад��очолює��олова,�я�ий�обирається�з�числа�членів�Громадсь�ої�ради�на�її

першом��засіданні�шляхом�рейтин�ово�о��олос�вання.

2.�Одна�і�та�сама�особа�не�може�очолювати�одночасно�більш�я��одн��Громадсь���рад�.

3.�Голова�Громадсь�ої�ради�має�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів,�я�і�обираються�з�чис-

ла�членів�Громадсь�ої�ради�шляхом�рейтин�ово�о��олос�вання.

4.�Повноваження��олови�Громадсь�ої�ради�припиняються�за�рішенням�Громадсь�ої�ради��

разі�подання�ним�відповідної�заяви,�припинення�йо�о�членства���Громадсь�ій�раді,���разі�ви-

словлення�йом��недовіри�Громадсь�ою�радою,�а�та�ож���випад�ах,�передбачених�Положен-

ням�про�Громадсь���рад�.

5.�У�разі�припинення�повноважень��олови�Громадсь�ої�ради�до�обрання�ново�о��олови�йо-

�о�обов’яз�и�ви�он�є�визначений�рішенням�Громадсь�ої�ради�заст�пни���олови�Громадсь�ої

ради,�я�що�інше�не�передбачено�її�рішенням.

6.�Голова�Громадсь�ої�ради:�

ор�анізов�є�діяльність�Громадсь�ої�ради;

ор�анізов�є�під�отов���і�проведення�її�засідань,��олов�є�під�час�їх�проведення;

підпис�є�до��менти�від�імені�Громадсь�ої�ради;

представляє�Громадсь���рад����відносинах�з�Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�ви�онавчим�ор-

�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�центральними

і�місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади,�об’єднаннями��ромадян,�ор�анами�місцево�о�само-

вряд�вання,�засобами�масової�інформації,��ромадянами�тощо.

може�брати��часть���засіданнях��оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

7.�У�разі�відс�тності��олови�Громадсь�ої�ради�або�неможливості�ви�он�вати�ним�свої�обо-

в’яз�и,�йо�о�повноваження�ви�он�є�перший�заст�пни���олови�Громадсь�ої�ради.�У�разі�від-

с�тності�першо�о�заст�пни�а��олови�Громадсь�ої�ради�обов’яз�и��олов�ючо�о�ви�он�є�ви-

значений�рішенням�правління�заст�пни���олови�Громадсь�ої�ради.

8.�З�метою�ор�анізаційно�о,�інформаційно�о�забезпечення�діяльності�Громадсь�ої�ради��т-

ворюється�постійно�діючий�робочий�ор�ан —�се�ретаріат�Громадсь�ої�ради�(далі —�се�рета-

ріат)���с�ладі�се�ретаря�Громадсь�ої�ради,�членів�Громадсь�ої�ради�та�інших�осіб.

9.�Керівництво�діяльністю�се�ретаріат��здійснює�се�ретар�Громадсь�ої�ради.

10.�Се�ретар�Громадсь�ої�ради�обирається�Громадсь�ою�радою�на�її�засіданні.
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11.�За�заявою�Громадсь�ої�ради�Київсь�ий�місь�ий��олова�може�по�ласти�здійснення�ф�н�-

цій�се�ретаря�Громадсь�ої�ради�на�представни�а�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

12.�Для�вирішення�ор�анізаційних�питань�діяльності�Громадсь�ої�ради�форм�ється�прав-

ління�Громадсь�ої�ради.

13.�До�с�лад��правління�за�посадами�входять:��олова�Громадсь�ої�ради,�перший�заст�пни�

�олови�Громадсь�ої�ради,�заст�пни�и��олови�Громадсь�ої�ради,�се�ретар�Громадсь�ої�ради

та��олови�постійних�робочих�ор�анів�Громадсь�ої�ради.

14.�Правління�Громадсь�ої�ради�діє�в�період�між�засіданнями�Громадсь�ої�ради�та�має�пра-

во�приймати�рішення�з��сіх�питань,�що�не�належать�до�повноважень�Громадсь�ої�ради.

15.�Засідання�Правління�Громадсь�ої�ради�проводяться�за�необхідністю�та�с�ли�аються��о-

ловою�Громадсь�ої�ради�чи�на�вимо���не�менше,�ніж�1/3�членів�Правління.

16.�Рішення�Правління�Громадсь�ої�ради�приймається�від�ритим��олос�ванням�простою

більшістю��олосів�її�членів,�прис�тніх�на�засіданні.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішаль-

ним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

17.�Постійні�та�тимчасові�робочі�ор�ани�Громадсь�ої�ради�форм�ються�відповідно�до�напря-

мів�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

18.�Мінімальна��іль�ість�членів�Громадсь�ої�ради,�я�а�може�ініціювати�створення�постійно-

�о�робочо�о�ор�ан��Громадсь�ої�ради,�визначається�рішенням�Громадсь�ої�ради�чи�Ре�ла-

ментом�Громадсь�ої�ради.

19.�За�наявності�визначеної��іль�ості�заяв�від�членів�Громадсь�ої�ради�про�своє�бажання

приймати��часть���роботі�відповідно�о�постійно�о�робочо�о�ор�ан��(о�рім�се�ретаріат�),�во-

ни�проводять�ор�анізаційне�засідання,�на�я�ом��обирають��андидатів�на�посади��олови,�за-

ст�пни�а��олови�та�се�ретаря�відповідно�о�постійно�о�робочо�о�ор�ан��шляхом�рейтин�ово-

�о��олос�вання.

20.�Прото�ол�ор�анізаційно�о�засідання�та�план�роботи�відповідно�о�постійно�о�робочо�о

ор�ан��передається�для�затвердження�на�засіданні�Громадсь�ої�ради.

21.�Перелі�,�назви�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів,��олова,�заст�пни�и��олови,

се�ретар�та�персональний�с�лад�постійних�та�тимчасових�робочих�ор�анів�затвердж�ються�рі-

шенням�Громадсь�ої�ради���спосіб,�визначений�Громадсь�ою�радою.

22.�Повноваження,�предмет�діяльності�та�напрями�роботи�першо�о�заст�пни�а,�заст�пни-

�ів��олови�Громадсь�ої�ради,�правління,�се�ретаря,�се�ретаріат�,�постійних�та�тимчасових

робочих�ор�анів�Громадсь�ої�ради�визначаються�Ре�ламентом�Громадсь�ої�ради�та�рішення-

ми�Громадсь�ої�ради.

Розділ�V�ОРГАНІЗАЦІЙНІ�ЗАСАДИ�ДІЯЛЬНОСТІ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ

1.�Основною�формою�роботи�Громадсь�ої�ради�є�засідання,�що�проводяться���разі�потре-

би,�але�не�рідше,�ніж�один�раз�на��вартал.�Позачер�ові�засідання�Громадсь�ої�ради�мож�ть

с�ли�атися�за�ініціативою��олови�Громадсь�ої�ради,�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�однієї

третини�за�ально�о�с�лад��її�членів.

2.�Повідомлення�про�с�ли�ання�засідань�Громадсь�ої�ради,���том��числі�позачер�ових,�до-

водяться�до�відома��ожно�о�її�члена�не�пізніше�двох�робочих�днів�до�їх�почат��,�а�та�ож�опри-

люднюються�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Засідання�Громадсь�ої�ради�є�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�тні�не�менш�я��поло-

вина�її�членів�від�за�ально�о�с�лад�.

4.�Засідання�Громадсь�ої�ради�проводяться�від�рито.

5.�Член�Громадсь�ої�ради,�я�ий�має�намір�запропон�вати�питання�до�поряд���денно�о�за-

сідання�Громадсь�ої�ради,�зобов’язаний�не�менш�я��за�10�днів�до�проведення�засідання�Гро-

мадсь�ої�ради�зареєстр�вати���се�ретаря�Громадсь�ої�ради�назв��запропоновано�о�питання

поряд���денно�о,�надати�те�ст�прое�т��рішення�з�питання,�запропоновано�о�до�поряд���ден-

но�о.

6.�У�засіданнях�Громадсь�ої�ради�може�брати��часть�з�правом�дорадчо�о��олос��Київсь�ий

місь�ий��олова,�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�або�інший��пов-

новажений�представни��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

7.�За�запрошенням��олови�чи�правління�Громадсь�ої�ради���її�засіданнях�мож�ть�брати

�часть�інші�особи.

8.�Рішення�Громадсь�ої�ради�приймається�від�ритим��олос�ванням�простою�більшістю��о-

лосів�її�членів,�прис�тніх�на�засіданні.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішальним�є��олос

�олов�ючо�о�на�засіданні.

9.�Рішення�Громадсь�ої�ради�мають�ре�омендаційний�хара�тер�і�є�обов’яз�овими�для�роз-

�ляд��ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією).

Рішення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�прийняте�за�рез�льтатами�роз�ляд��пропозицій�Громадсь�ої�ради,�не�пізніше,�ніж���де-

сятиденний�стро��після�йо�о�прийняття,�в�обов’яз�овом��поряд���доводиться�до�відома�чле-

нів�Громадсь�ої�ради�та��ромадсь�ості�шляхом�йо�о�оприлюднення�на�єдином��веб-порталі

територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнятний�спосіб.

Інформація�про�прийняте�рішення�має�містити�відомості�про�врах�вання�пропозицій�Гро-

мадсь�ої�ради�або�причини�їх�відхилення.

10.�На�засіданні�Громадсь�ої�ради,�я�е�проводиться�за��частю�представни�ів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�І��варталі��ожно�о

ро��,�об�оворюється�звіт�про�ви�онання�план��її�роботи�за�мин�лий�рі��та�схвалюється�під-

�отовлений�нею�план�на�поточний�рі�.

Річний�план�роботи�Громадсь�ої�ради�та�звіт�про�йо�о�ви�онання�оприлюднюються�на�єди-

ном��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�та�в�інший�прийнятний�спосіб.

Розділ�VI

ІНФОРМУВАННЯ�ПРО�ДІЯЛЬНІСТЬ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ�ГРОМАДСЬКОЇ�РАДИ

1.�Установчі�до��менти,�с�лад�Громадсь�ої�ради,�прото�оли�засідань,�прийняті�рішення�та

інформація�про�хід�їх�ви�онання,�а�та�ож�інші�відомості�про�діяльність�Громадсь�ої�ради�в

обов’яз�овом��поряд���розміщ�ються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста

Києва�в�р�бриці�«Громадсь�а�рада».

2.�Забезпечення�се�ретаріат��Громадсь�ої�ради�приміщенням,�засобами�зв’яз��,�створен-

ня��мов�для�роботи�Громадсь�ої�ради�та�проведення�її�засідань�здійснює�ви�онавчий�ор�ан

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

3.�Громадсь�а�рада�має�блан��із�своїм�наймен�ванням.

4.�Офіційні�звернення,�листи,�повідомлення,�інші�до��менти�Громадсь�ої�ради�оформлю-

ються�на�блан���Громадсь�ої�ради�та�підпис�ються��оловою�Громадсь�ої�ради�чи�особою,

я�а�ви�он�є�обов’яз�и��олови�Громадсь�ої�ради.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
«Київський метрополітен»

Розпорядження № 1072 від 3 листопада 2015 року
Відповідно до частини другої статті 57 Господарського кодексу України, статті 4 Закону України «Про дер'

жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з метою доповнення предмету діяльно'
сті підприємства:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь�ий�метрополітен»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�15�люто�о�1999

ро���№ 204�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�травня

2011�ро���№ 788),�що�додаються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�в��становленом��поряд���забез-

печити�реєстрацію�змін�до�Стат�т��підприємства.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�03.11.2015��№ 1072

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
Ідентифіаційний�од�03328913

(Ці�зміни�є�невід’ємною�частиною�Стат�т��ом�нально�о�підприємства�

«Київсьий�метрополітен»)

П�н�т�3.2�статті�3�доповнити�абзацом�соро��третім�та�о�о�зміст�:�

«-�охоронна�діяльність.».
Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва,
запланованих Київським комунальним об’єднанням зеленого

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
«Київзеленбуд» на 2015 рік

Розпорядження № 1111 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк'

тів», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»,
рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку видалення
зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з озеленення, капітального ремонту
парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітарного стану міс'
та, а також з метою перерозподілу коштів, виділених на реалізацію даних заходів, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

Унести�зміни�до�Заходів�з�оновлення�зеле-

ної�зони�м.�Києва,�запланованих�Київсь�им��о-

м�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�дівництва

та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Ки-

ївзеленб�д»�на�2015�рі�,�затверджених�розпо-

рядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�25�люто�о�2015�ро���№ 165�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�14�вересня�2015�ро��

№ 896),�ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Консультативно'діагностичний

центр» Голосіївського району м. Києва
Розпорядження № 1110 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення ус'
тановчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог законодавства України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально-

�о�не�омерційно�о�підприємства�«Конс�льтатив-

но-діа�ностичний�центр»�Голосіївсь�о�о�райо-

н��м.�Києва,�затверджено�о�розпорядженням

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02

жовтня�2013�ро���№ 1758,�що�додаються.

2.�Ком�нальном��не�омерційном��підприєм-

ств��«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр»

Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва�зареєстр�вати

зміни�до�Стат�т����поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

12.11.2015��№ 1110

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНСУЛЬТАТИВНО'ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

(Ідентифіаційний�од�25695724)

(Цей�до�мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т��ом�нально�о�неомерційно�о�

підприємства�«Конс�льтативно-діа�ностичний

центр»�Голосіївсьо�о�район��м.�Києва)

Розділ�V.�Стат�т��ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

«V.�ОРГАНІЗАЦІЙНА�СТРУКТУРА

5.1.�Стр��т�рними�підрозділами�Підприємства�є:

5.1.1.�Адміністративна�частина/�правління.

5.1.2.�Господарсь�а�частина.
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5.1.3.�Лі��вально-профіла�тична�сл�жба,�що�с�ладається�з�відділень,�я�і�мають�стат�с�стр��-

т�рних�або�відо�ремлених�стр��т�рних�підрозділів�Підприємства�без�права�юридичної�особи.

5.2.�Відо�ремлені�стр��т�рні�підрозділи�Підприємства�без�права�юридичної�особи:

філія�№ 1 —�м.�Київ,�в�л.�Голосіївсь�а,�53.

філія�№ 2 —�м.�Київ,�в�л.�Червоноармійсь�а,�104.

філія�№ 3 —�м.�Київ,�в�л.�Я��бовсь�о�о,�6.

філія�№ 4 —�м.�Київ,�в�л,�Набережно-Корч�ватсь�а,�56/66».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження структури Департаменту культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1109 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто'герой Київ», враховуючи розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 ро'
ку № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», Положення про Департамент куль'
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджено'
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 листопада 2013 року № 2183 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2015 року № 575), Критеріїв формування структур'
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, затверджених рішенням Київської міської ради
від 20 червня 2002 року № 28/28 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 575/1439):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент����ль-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації):

від�29��р�дня�2012�ро���№ 2380�«Про�за-

твердження�стр��т�ри�Департамент����льт�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»;

від�22�серпня�2014�ро���№ 939�«Про�затвер-

дження�змін�до�стр��т�ри�Департамент����ль-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державшої�адміністрації)»;

від�20�люто�о�2015�ро���№ 145�«Про�затвер-

дження�змін�до�стр��т�ри�Департамент����ль-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко
ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�12.11.2015�ро���№ 1109

Структура 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент����льт�ри:

1.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності;

1.2.�Відділ��адрово�о�забезпечення;

1.3.�Се�тор�правово�о�забезпечення.

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління

мистецтв�та���льт�рно-освітніх�за�ладів:

2.1.�Управління�мистецтв�та���льт�рно-освітніх�за�ладів:

2.1.1.�Відділ�театрально-�онцертних�та���льт�рно-освітніх�за�ладів;

2.1.2.�Відділ�з�питань�роботи�м�зеїв,�бібліоте�,�архів��та�міжнародних�зв’яз�ів;

2.2.�Відділ�до��ментально�о�забезпечення�та�ор�анізаційної�роботи.

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�е�ономі�и�та�фінансів:

3.1.�Управління�е�ономі�и�та�фінансів:

3.1.1.�Планово-е�ономічний�відділ;

3.1.2.�Відділ��апітальних�в�ладень�та�оренди�приміщень;

3.1.3.�Відділ�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�.

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління���справах�національностей

та�релі�ій:

4.1.�Управління���справах�національностей�та�релі�ій:

4.1.2.�Відділ�з�питань�національностей;

4.1.3.�Вілділ�з�питань�релі�ій.

5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��— начальни���правління�збереження�історично�о�се-

редовища�та�охорони�об’є�тів���льт�рної�спадщини:

5.1.�Управління�збереження�історично�о�середовища�та�охорони�об’є�тів���льт�рної�спадщи-

ни:

5.1.1.�Відділ�інспе�ції�державно�о��онтролю�об’є�тів���льт�рної�спадщини�та�археоло�ічно�о

на�ляд�;

5.1.2.�Відділ�моніторин���збереження�історично�о�середовища�та�об’є�тів���льт�рної�спадщи-

ни;

5.1.3.�Відділ�облі��,�інвентаризації�та�майнових�питань�об’є�тів���льт�рної�спадщини.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Плану заходів щодо інформування населення
міста Києва про виникнення аварійних ситуацій, виконання робіт
по ліквідації їх наслідків, виконання планових та позапланових

ремонтних робіт на об’єктах житлово'комунального 
господарства та станціях Київського метрополітену

Розпорядження № 1075 від 4 листопада 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс'

трації», «Про житлово'комунальні послуги», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний
транспорт», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007'2015 роки», Кодек'
су цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386'р

«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» та з метою оперативного інформа'
ційного забезпечення громадян та розвитку загальнодоступної інформаційної інфраструктури:

1.�Затвердити�План�заходів�щодо�інформ�-

вання�населення�міста�Києва�про�вини�нення

аварійних�сит�ацій,�ви�онання�робіт�по�лі�ві-

дації�їх�наслід�ів,�ви�онання�планових�та�поза-

планових�ремонтних�робіт�на�об’є�тах�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�та�станціях�Ки-

ївсь�о�о�метрополітен��(далі —�План),�що�до-

дається.

2.�КП�«Київсь�ий�метрополітен»,�КП�«Київ-

пастранс»,�КК�«Київавтодор»,�КАРС�«Київсь�а

сл�жба�порят�н��»�забезпечити�надання�ін-

формації,�передбаченої�Планом.

3.�Просити�ПАТ�«Київ�аз»,�ПАТ�«Київенер�о»,

ПАТ�АК�«Київводо�анал»�забезпечити�надання

інформації,�передбаченої�Планом.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1080 від 6 листопада 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�затверджено-

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№ 1810,

що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

06.11.2015�ро���№ 1080

Зміни 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810
1.�Розділ�IV�Ре�ламент��після�п�н�т��3�доповнити�новим�п�н�том�4�та�о�о�зміст�:

«4.�Дор�чення��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��з�питань,�що�віднесені�до��омпетенції

апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�,�є�обов’яз�овими�для�ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

навчо�о�ор�ан�,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�підприємствами,��ста-

новами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�форми�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.»

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�4�вважати�п�н�том�5.

2.�П�н�т�8.6��лави�8�розділ��VII�Ре�ламент��після�слів�«(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)»�доповнити�словами�«та�відповідною�районною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією.»

3.�У�розділі�VIII�Ре�ламент�:

3.1.�П�н�т�1.2��лави�1�після�слів�«розподілом�обов’яз�ів»�доповнити�словами�«та��ерівни��апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан�.»

3.2.�У�п�н�ті�2.2��лави�2�слова�«та�юридичним��правлінням�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�»�за-

мінити�словами�«юридичним��правлінням�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��та��ерівни�ом�апарат�

ви�онавчо�о�ор�ан�.»

3.3.�У�п�н�ті�3.3��лави�3�слова�«та�начальни�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о

ор�ан�»�замінити�словами�«начальни�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�.»

4.�У�розділі�X�Ре�ламент�:

4.1.�У��лаві�1:

У�абзаці�першом��п�н�т��1.7�слова�«заст�пни�ам��олови»�замінити�словами�«заст�пни�ам��о-

лови,��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�».

У�п�н�ті�1.8�слова�«заст�пни�а��олови»�замінити�словами�«заст�пни�а��олови,��ерівни�а�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан�».

4.2.�Абзац�др��ий�п�н�т��4.11��лави�4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Відповідно�до�матеріалів,�що�містять�відомості�про�можливе�несвоєчасне�чи�неповне�ви�о-

нання�завдань,�Київсь�ий�місь�ий��олова,�перший�заст�пни���олови,�заст�пни���олови�(відпо-

відно�до�розподіл��обов’яз�ів)�або��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��дає�дор�чення�відпо-

відним�ви�онавцям�щодо�вжиття�додат�ових�заходів�для��с�нення�причин,�що�переш�оджають

ви�онанню�завдань.»

5.�П�н�т�2.3��лави�2�розділі�XII�Ре�ламент��після�слів�«заст�пни�ів��олови»�доповнити�слова-

ми�«або��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�».
Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 
на 2015 рік»

Розпорядження № 1076 від 4 листопада 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само'

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�що�до-

дається.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко
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Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 15 червня 2011 року № 991 

«Про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозахищеним 

верствам населення м. Києва, 
які опинились у складних життєвих обставинах»

Розпорядження № 1082 від 6 листопада 2015 року
З метою приведення правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$

жавної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�15�червня�2011�ро���№ 991�«Про�на-

дання�одноразової�адресної�матеріальної�до-

помо�и�малозахищеним�верствам�населення

м.�Києва,�я�і�опинились���с�ладних�життєвих

обставинах».

Голова В. Кличко

Про затвердження розподільчих балансів
Розпорядження № 1083 від 6 листопада 2015 року

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 364/364 «Про створення комунального не$
комерційного підприємства «Центр первинної медико$санітарної допомоги № З» Солом ‘янського району м.
Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) від 11 червня 2015 року № 551 «Про організаційно$правові заходи щодо утворення комунального неко$
мерційного підприємства «Центр первинної медико$санітарної допомоги № 3» Солом’янського району м.
Києва»:

1.�Затвердити�розподільчий�баланс�Дитячої

�лінічної�лі�арні�№�3�Солом’янсь�о�о�район�

м.�Києва,�що�додається.

2.�Затвердити�розподільчий�баланс�Дитячої

�лінічної�лі�арні�№�4�Солом’янсь�о�о�район�

м.�Києва,�що�додається.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 02 квітня 2015 року № 297 та розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24 вересня 2015 року № 950
Розпорядження № 1101 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$
кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу$
стріч киянам» на 2011—2015 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та в зв’язку з уточненням чисельності осіб із числа жителів міста Києва, учасників антитерористич$
ної операції:

1.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02

�вітня�2015�ро���№ 297�«Про�надання�однора-

зової�адресної�соціальної�матеріальної�допо-

мо�и�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахи-

щених�верств�населення�міста�Києва�з�на�оди

свят��вання�Вели�одня���2015�році»�цифри

«43 655,74»�замінити�цифрами�«39 660,74».

2.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�ве-

ресня�2015�ро���№ 950�«Про�надання�однора-

зової�адресної�соціальної�матеріальної�допо-

мо�и�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�міста�Києва�з�на�оди�від-

значення�Дня�захисни�а�У�раїни���2015�році»

цифри�«19�376,3»�замінити�цифрами�«23�371,3».

Голова В. Кличко

Про затвердження статуту комунального позашкільного 
навчального закладу «Перші Київські державні курси

іноземних мов»
Розпорядження № 1108 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місце$
ве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 02 червня 2015 року № 603/1467 «Про де$
які питання діяльності комунальних установ, що належать до комунальної власності територіальної грома$
ди міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Стат�т��ом�нально�о�поза-

ш�ільно�о�навчально�о�за�лад��«Перші�Київ-

сь�і�державні���рси�іноземних�мов»,�що�додає-

ться.

2.�Ком�нальном��позаш�ільном��навчально-

м��за�лад��«Перші�Київсь�і�державні���рси�іно-

земних�мов»�в��становленом��поряд���заре-

єстр�вати�стат�т�за�лад�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на��олов��Шевчен�івсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�Гаря-

���О.�О.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14 лютого 2008 року № 173 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади християн віри 
євангельської «Джерело» у Печерському районі м. Києва»

Розпорядження № 1095 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

пастора релігійної громади християн віри євангельської «Джерело» у Печерському районі м. Києва від 06
жовтня 2015 року та протокол Загальних зборів зазначеної релігійної громади від 25 березня 2015 року № 01,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�14�люто�о�2008

ро���№ 173�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Дже-

рело»���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�змі-

ни:

��за�олов���розпорядження�слова�«релі�ійної

�ромади�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Джере-

ло»���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити

словами�«релі�ійної�ор�анізації�«релі�ійна��ро-

мада�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Іс�с�Хрис-

тос —�Шлях,�Істина�і�Життя»���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної��ро-

мади�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Джерело»��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�сло-

вами�«релі�ійної�ор�анізації�«релі�ійна��рома-

да�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Іс�с�Христос —

Шлях,�Істина�і�Життя»���Печерсь�ом��районі�м.

Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�християн�віри�єван�ельсь�ої�«Дже-

рело»���Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєс-

тровано�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

�ан��(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�від�14�люто�о�2008�ро���№ 173,�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції

Голова В. Кличко

Про закріплення нежилого будинку за комунальним 
підприємством виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київреклама»
Розпорядження № 1084 від 6 листопада 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час$
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ$
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас$
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со$
ціальної інфраструктури», звернення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) «Київреклама» від 05 лютого 2015 року № 196$1389/КР, лист Департамен$
ту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) від 03 лютого 2015 року № 039$349, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�«Київре�лама»�нежилий�б�дино�

на�в�л.�Боричів��звіз,�8�площею�775,1��в.�м.

2.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ом�-

нальном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�«Київре�лама»�в��становленом��поряд-

���здійснити�приймання-передач��нежило�о

б�дин��,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�та�надати�до�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)��опію�а�та�приймання-

передачі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�держави�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 1103 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, статті 87 Закону України «Про міс$
цеві вибори», постанови Центральної виборчої комісії України від 11 листопада 2015 року № 552 «Про затвер$
дження Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повтор$
ного голосування з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015
року», підпункту 21.5 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік»

1.�Врах�вати�збільшення�надходжень�до�за-

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за��одом

�ласифі�ації�доходів�бюджет��41037000�«С�б-

венція�з�державно�о�бюджет��місцевим�бю-

джетам�на�проведення�виборів�деп�татів�міс-

цевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их��о-

лів»�на�с�м��10 442,7�тис.��ри.

2.�Спрям�вати��ошти�с�бвенції,�зазначеної

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�на�під�отов��

і�проведення�повторно�о��олос�вання�з�вибо-

рів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�15�листопада

2015�ро�����с�мі�10 442,7�тис.��рн��оловном�

розпорядни����оштів —�Київсь�ій�місь�ій�раді

(Се�ретаріат�)�за��одом�тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�250203�«Проведення�виборів�деп�татів

місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их

�олів».

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в

п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�зміни���про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2015�рі�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Переліку об’єктів капітального ремонту
парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою 

у місті Києві на 2015 рік
Розпорядження № 1128 від 19 листопада 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду$
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту парків
і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік:

Унести�зміни�до�Перелі���об’є�тів��апіталь-

но�о�ремонт��пар�ів�і�с�верів�та�влашт�ван-

ня�об’є�тів�бла�о�строю���місті�Києві�на�2015

рі�,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18

люто�о�2015�ро���№ 127�(в�реда�ції�розпо-

рядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�19�жовтня�2015�ро���№ 1033),

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà, 42, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,0 êâ.ì, çàï-
ðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîùó, ùî íå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
397,14 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. ªðåâàíñüêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 195,0 êâ.ì, çàï-
ðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
15307,33 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì.Äîíöÿ, 21, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,7 êâ.ì (ï³äâàë),
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 4460,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Âàñèëåíêà, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,6 êâ.ì
(ï³äâàë), çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðí³. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
4 136,25 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Î÷àê³âñüêà, 3/8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,0 êâ.ì, çàï-
ðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå ÿê
50 êâ.ì — 1 ãðí òà íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 50 êâ.ì — 4% â³ä âàðòîñò³ îðåíäîâàíîãî ìàéíà. Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü — 290,04 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Àíäð³ÿ Ãîëîâêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 110,6 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîùó, ùî íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
6482,53 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-31.

Ïðî ïðîäîâæåííÿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ïðîåêòó Ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Çîí³íãó) 
öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà

Ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ Äåïàð-
òàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Çàìîâíèê) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäîâæåííÿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü ïðîåêòó Ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Çîí³íãó) öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè
ì³ñòà Êèºâà äî 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ïðî-
âåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü áóëî ðîçì³ùåíî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 25.12.2015
¹ 172 (4768).

Íàãàäóºìî, ùî åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Çîí³íãó) öåí-
òðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà ðîçì³ùåíà ó ôîéº Êîëîííî¿ çàëè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë. Õðåùàòèê, 36, 2 ïîâåðõ.

Ïðîåêòí³ ìàòåð³àëè Çîí³íãó öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà òàêîæ
ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ Çàìîâíèêà www.kga.gov.ua òà Ðîçðîáíèêà www.kievgen-
plan.grad.gov.ua.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³ç-
âèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì äî Äåïàðòàìåí-
òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè (çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32),
àáî çàïèñóþòüñÿ â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü, ÿêèé çíàõîäèòü-
ñÿ â ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ åêñïîçèö³¿ (ôîéº Êîëîííî¿ çàëè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.
Õðåùàòèê, 36, 2 ïîâåðõ).

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè áóä³âíèöòâà 
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì ïî âóë. Âîëîä³ Äóá³í³íà, 2 (Ë³òåðà À), ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá'ºêòó: "Áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì ïî âóë. Âîëîä³ Äóá³í³íà, 2 (Ë³òåðà À), ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà" çã³äíî äîãîâîðó ¹ 30/11-2015 â³ä 30.11.2015 ð. òà äîãîâîðó
¹ 161/Ô â³ä 10 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî æèòëîâèé áóäèíîê ç
ïàðê³íãîì.

Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî ç äîòðèìàííÿì äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì òà ïðàâèë äî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî òà
åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåííÿ
òåðèòîð³¿.

Çàçíà÷åíèé îá'ºêò íå íàëåæèòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî
ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó" (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ð. ¹ 808)

Çàìîâíèê: ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä"
òåë. 044-288-54-22

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: TOB "Ïðîåêò³íäóñòð³ÿ"
òåë. 044-206-91-02

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Ùåðáàêîâà, 58-À , ïîâåðõ 3.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,00 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³ä-
íî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 265080,00
ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 15%. Îðåíäíà ïëàòà 138,40 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íå-
æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîðüêîãî, 4/6 (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîã-
ëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ¹ 87 ³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà ì. Êèºâà), çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ: 196,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,òîä³ ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü çã³äíî ç á³ëüøîþ îðåíäíîþ ñòàâêîþ).Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 5 598 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 4 727,98 ãðí áåç
ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 9,85 ãðí. Áàëàíñîóòðèìóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41, 257-12-57).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42,
êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 281-66-23, 281-66-24.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ "ÂÎ "Áàòüê³âùèíà"

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21716903) ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: Êè¿â, Óêðà¿íè) ââàæàòè íåä³éñíîþ.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

* Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíèòè ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå: ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿
çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

1. Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó"Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé
àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà".

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü ïîâíó âèùó ìóçè÷íó îñâ³òó, äîñâ³ä ðîáîòè â ìóçè÷íîìó òåàòð³ íà ïîñàä³ õóäîæíüîãî
êåð³âíèêà, ðåæèñåðà, äèðèãåíòà, çíàþòü ðåïåðòóàð Êè¿âñüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çàÿâà ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç
ôîòîãðàô³ºþ,àâòîá³îãðàô³ÿ, êîï³ÿ ïàñïîðòà,êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó òà òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (çà íàÿâíîñò³), ïðîïîçèö³¿
ùîäî êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó"Òåàòðàëüíî -âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè
³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà" íà 3 ðîêè.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82, 279-62-59.
2. Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà

çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé ì. Êèºâà.
Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), ñòàæ á³áë³îòå÷íî¿

ðîáîòè çà ïðîôåñ³ÿìè êåð³âíèê³â íèæ÷îãî ð³âíÿ: äëÿ ìàã³ñòðà — íå ìåíøå 1 ðîêó, ñïåö³àë³ñòà — íå ìåíøå 3 ðîê³â.
Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çàÿâà ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç

ôîòîãðàô³ºþ,àâòîá³îãðàô³ÿ, êîï³ÿ ïàñïîðòà,êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó òà òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (çà íàÿâíîñò³), ïðîïîçèö³¿
ùîäî êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé ì. Êèºâà.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82, 279-68-60.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
Îðåíäîäàâåöü—Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà
îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Ãåíåðàëà Ïîòàïîâà,1/5,1 ïîâåðõ,ïëîùà 46,40 êâ.ì.Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —1 ãðí íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. ²ðï³íñüêà, 63/5, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 47,80 êâ. ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Äåïóòàòñüêà, 4 /6 À (ë³ò. À), 1 ïîâåðõ, ïëîùà 36,50 êâ. ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí
íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Â. Ñòóñà, 25, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 181,40 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 3482000,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) çà 81,4 êâ.ì —9114,50 ãðí.Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) çà 100 êâ.ì —1 ãðí íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —ïðîâåäåííÿ áåçêîøòîâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè,ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ îñ³á —ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á.Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè —2 ðîêè 364 äí³.Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�енер�ію,

що�відпс�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�25.01.2016�№ 39�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з�рахванням��раничних�рівнів�при�постповом�переході�до�формвання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни��лютом��2016�ро	��становитимть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�люто�о�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�пн�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т�та��омнально-побтових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �омнально-побтові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�пн�тів, �межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 31,06 6,21 37,27 39,74 7,95 47,69

Інші��одини�доби 124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�потжності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он�У�раїни
“Про�еле�троенер�ети�”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�27.11.2015�№12834/17.2/61-
15):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÞÒÎÌÓ 2016 ðîêó ç 18.00 äî 6.00.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó

%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà 
(04073, Êîïèë³âñüêà, 1/7,

468-50-70)

1 ïî-
âåðõ

Ïðàâäè
ïðîñï., 64

À
18,20 12%

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº
ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 16.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 192,03 3495 349500

2

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà 
(04073, Êîïèë³âñüêà, 1/7,

468-50-70)

3 ïî-
âåðõ

Òóð³âñüêà,
26

75,60 10%
Ïðèâàòíèé çàêëàä
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 30.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 168,76 12758,33 1531000

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹8 

(04201, Êîíäðàòþêà
Þð³ÿ, 8,

502-37-00, 430-36-30)

1 ïî-
âåðõ

Êîíäðà-
òþêà

Þð³ÿ, 8,
ê. 12

104,20 6%
¯äàëüíÿ, ùî íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.01.2016

2 ðîêè 364 äí³ 54,71 5700,5 1140100

4*
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"

(01030, Ôðàíêà ²âàíà,
38á, 234-91-41)

1 ïî-
âåðõ

Âèøãî-
ðîäñüêà,

28/1, ë³ò. À
181,15 8%

Êàôå, ÿêå íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 140,66 25479,67 3821950
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45669

29 ñ³÷íÿ 2016 ð.
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Áàãàòîïîâåðõîâîãî áóä³âíèöòâà â öåíòð³ íå ïîâèííî áóòè

ÏÎÇÈÖ²ß ñòîëè÷íî¿ âëàäè îäíîçíà÷íà: áàãàòîïî-
âåðõîâîãî áóä³âíèöòâà â îõîðîíí³é çîí³ ÞÍÅÑÊÎ —
áóôåðí³é çîí³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ — íå ïîâèííî áóòè.
Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, êîìåíòó-
þ÷è ñèòóàö³þ íàâêîëî êîíôë³êòó ïî âóëèö³ Ãîí÷àðà,
17-23.

«Äîòðèìóþ÷èñü çàêîíîäàâñòâà ùîäî áóä³âíèö-
òâà ó áóôåðí³é çîí³ Ñîô³¿, ì³ñüêà âëàäà ñêîðèñòàºòü-
ñÿ ñöåíàð³ºì, ÿêèé áóâ âò³ëåíèé ó Äåñÿòèííîìó ïðî-
âóëêó. Òîáòî âèìàãàº â³ä çàáóäîâíèêà çíèæåííÿ ïî-
âåðõîâîñò³ äî ãðàíè÷íî äîçâîëåíî¿ â ö³é çîí³ — 27 ì,
çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè»,— ï³äêðåñëèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Íàðàç³ ïåðåãîâîðè ç ³íâåñòîðîì ç öüîãî ïðèâî-
äó òðèâàþòü. Ðàçîì ç òèì, ÿêùî çàáóäîâíèê ó äîáðî-
â³ëüíîìó ïîðÿäêó íå âèêîíàº öþ âèìîãó, ó Êè¿âðà-
äè º âàæåë³, àáè çìóñèòè éîãî öå çðîáèòè: òàê, ÿê öå
áóëî ç âèñîòêîþ ó Äåñÿòèííîìó ïðîâóëêó �

ÄÍßÌÈíà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà
ÏÅÊ äåïóòàòè çàñëóõàëè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ áþâåò-
íèõ êîìïëåêñ³â.

Íèí³ ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³
òà íà áàëàíñ³ ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä»
187 àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí.
Òîð³ê áóëî â³äðåìîíòîâàíî 40 áþ-
âåòíèõ êîìïëåêñ³â, ô³íàíñóâàííÿ
ÿêèõ ïåðåäáà÷àëîñÿ Ïðîãðàìîþ
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè, ðîç-
ðîáëåíî 4 ïðîåêòè ç áóä³âíèöòâà
àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ìàëî¿
ïðîäóêòèâíîñò³. Íà ê³íåöü 2015
ðîêó ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà äâîõ ³ç
íèõ çàâåðøåíî, ðåøòó çàïëàíîâà-
íî íà 2016 ð³ê.

Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ çàïëàíîâà-
íî îíîâèòè 35 áþâåò³â, ïîáóäóâà-
òè 2 àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè ìà-
ëî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ òà ïðèéíÿòè
íà áàëàíñ ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» 5 áþ-
âåò³â ç â³äíîâëåííÿì ¿õ ðîáîòè �

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà íå ðîçãëÿäàº
ìîæëèâ³ñòü ñêîðî÷åííÿ âåñíÿíèõ
êàí³êóë àáî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó øêîëàõ
âë³òêó ÷åðåç êàðàíòèí.Íà öüîìó íà-
ãîëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî â åô³ð³ íà ðà-
ä³î «Ãîëîñ ñòîëèö³».

«Óñ³ çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè îòðèìàëè ðåêîìåíäàö³¿ ùî-
äî âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ åëåìåí-

ò³â àáî ôîðì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ,ùîá ó÷í³ â÷àñíî âñòèãëè ïðîéòè
øê³ëüíó ïðîãðàìó. Äëÿ öüîãî ìî-
æóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âñ³ òåõí³÷-
í³ òà ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè: åëåêòðîí-
íà ïîøòà, ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, çàñîáè
îí-ëàéí çâ’ÿçêó. Ïðè öüîìó ð³øåí-
íÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ
ôîðì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â÷è-
òåë³ ïðèéìàþòü ñàìîñò³éíî — çà-
ëåæíî â³ä ìîæëèâîñòåé ó÷í³â. Òîæ

ñüîãîäí³ ó íàñ íåìàº îá’ºêòèâíèõ
ï³äñòàâ âíîñèòè çì³íè äî ãðàô³êà
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó»,— ïîÿñíèëà âîíà.

Âîäíî÷àñ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî
äîäàëà, ùî âñå çàëåæàòèìå â³ä åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ñòîëèö³: «Ë³-
êàð³ ïðîãíîçóþòü ó ëþòîìó åï³äå-
ì³þ ùå îäíîãî â³ðóñó, ùî ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïðèçóïèíåííÿ íà-
â÷àííÿ. Îäíàê íàâ³òüòîä³ ìè çàïðî-
ïîíóºìî äîäàòêîâ³ åëåìåíòè ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè, óù³ëüíåííÿ ïðî-
ãðàìè òà ³íø³ ôîðìè íàâ÷àííÿ,
ùîá âèïóñêíèêè ìîãëè â÷àñíî ï³ä-
ãîòóâàòèñÿ äî ÇÍÎ» �

Ó ì³ñò³ â³äðåìîíòóþòü 35 áþâåò³â

×åðåç êàðàíòèí âåñíÿí³ êàí³êóëè 
äëÿ øêîëÿð³â íå ñêîðî÷óâàòèìóòü

Ó×ÎÐÀ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ îíîâëåíîãî ï³ñëÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó ê³íîòåàòðó «Ïðîì³íü». Â³í âõî-
äèòü äî ìåðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ ê³íîòåàòð³â ÊÏ «Êè-
¿âê³íîô³ëüì». Ï³äïðèºìñòâî ïîâí³ñòþ ðåîðãàí³çó-
âàëî òà ìîäåðí³çóâàëî ïðèì³ùåííÿ, âñòàíîâèëî
íîâå öèôðîâå îáëàäíàííÿ. Òàê, ïð³îðèòåòíèìè ó
ïðîãðàì³ ê³íîïîêàçó ñòàíóòü ñòð³÷êè äëÿ ðîäèííî-
ãî ïåðåãëÿäó.

Äëÿ ãëÿäà÷³â ïðàöþâàòèìóòü äâ³ ñó÷àñí³ öèôðî-
â³ çàëè: «Òåàòð» (ôîðìàò 2D) òà «Ê²ÍÎ» (ôîðìàò 2D
òà 3D). Çàâäÿêè àäàïòîâàíèì ñâ³òëó òà çâóêó Dolby
Digital, çðó÷íèì êð³ñëàì, à òàêîæ óâàæíîìó ïåðñî-
íàëó, ãëÿäà÷àì áóäå çàáåçïå÷åíî êîìôîðòíèé ïå-
ðåãëÿä ê³íîñòð³÷îê.

Ó÷îðà â îíîâëåíîìó ê³íîòåàòð³ ïðåçåíòóâàëè ïî-
ïóëÿðíèé ïðèãîäíèöüêèé ìóëüòô³ëüì «Ïàíäà Êóíã-
Ôó 3», ÿêèé îäíî÷àñíî ñòàðòóº ó âñ³é Óêðà¿í³.

Àäðåñà ê³íîòåàòðó: Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Æ �

Îíîâëåíèé «Ïðîì³íü»
çàïðîøóº íà ê³íîñåàíñè
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